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L’APUNT

Bona cara, per força
si ve mal temps
Mar Vicente

Sallent té al davant el repte d’afrontar el futur sense la
mineria. L’alcalde expressa la “por” per la pèrdua de població que suposarà la marxa dels treballadors cap a
Súria d’aquí a quatre anys. Es preocupa, amb raó, perquè el canvi es faci ben fet i no porti conseqüències negatives socialment, ni econòmicament, ni mediambientalment. Aposta per compensar la pèrdua d’aquest mo-

tor econòmic amb un nou sector industrial. I amb una
idea d’aquelles que surten quan per força has de fer
bona cara al mal temps. Vol que els turistes puguin baixar a la mina i pujar a la muntanya de sal, reconvertida
en un mirador. Una bona opció, si és possible tècnicament, perquè les antigues instal·lacions s’usin per divulgar la història de la mineria al Bages.
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Castellet torna a l’origen

FINANÇAMENT · El pla director elaborat per la Diputació fixa un pressupost d’1,5 milions d’euros per rehabilitar-ne el
conjunt TERRENY · Les esquerdes que presenta el sòl, molt arenós, fan perillar l’estabilitat del turó on se situa el castell
“es volen acabar de finançar amb
recursos propis o a través d’un
préstec”, hi afegeix la regidora de
Sant Vicenç.
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Part del
pressupost
destinat a les
tasques de
rehabilitació del
Castell de Castellet,
construït l’any 1001,
s’utilitzarà per
millorar-ne els
accessos ■ AJSV

rador, on tenim previst fer unes excavacions arqueològiques que ens
ajudin a conèixer millor els orígens
de Castellet”.
Per a les dues primeres fases
l’Ajuntament ha demanat una subvenció a la Diputació. Pel que fa a
les set fases restants del pla, “hem
hagut d’acudir al Consell Comarcal
del Bages per demanar un ajut al

El patrimoni del Solsonès
estarà recollit en una web
Redacció
SOLSONA

Tot el patrimoni del Solsonès estarà a l’abast de tothom i a només un clic l’any
que ve. La intenció és recopilar tots els elements
d’interès, ja siguin esglésies, plantes, ocells, allotjaments turístics o empreses de natura. És un pro-

jecte que han posat en
marxa el Centre d’Estudis
Lacetans i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La iniciativa s’engega
amb motiu del vintè aniversari del CEL i vol ser
una eina turística, pedagògica i de gestió per a tècnics i administracions. Un
dels seus impulsors, David
Guixé, explica que es crea-

rà una pàgina web –que
estarà en funcionament el
2017– que recopilarà els
elements patrimonials i
d’interès del Solsonès. Cada element portarà una
descripció i la cerca es podrà fer en una cartografia,
amb la geolocalització de
cada punt d’interès.
Guixé relata que es
tracta d’una eina “innova-

fons Feder, que només s’atorguen a
municipis amb més de 20.000 habitants; per això, el Consell està
reunint diversos projectes de la comarca per presentar-los tots en
conjunt i, així, aconseguir les ajudes europees”, afirma Vila.
Si Sant Vicenç obté el Feder,
quasi un 50% de les despeses de
l’obra estarien cobertes, i la resta

dora”, en la qual el centre
ja porta tres anys treballant. L’objectiu és “recopilar tots els elements patrimonials i d’interès del Solsonès en una base de dades, que els ciutadans podran consultar a través
d’una pàgina web”. Guixé
creu que “no hi ha cap comarca que tingui un servidor tan complet” i considera que un dels elements
destacats de la web serà el
fet que “no serà un mer
llistat amb dades”. Es preveu com una eina “viva”,
que es podrà anar ampliant i corregint un cop
s’engegui. ■
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l castell de Castellet, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, “és del poc patrimoni
que tenim al nostre poble, i
no el podem deixar perdre, l’hem
de salvar”, assegura amb èmfasi la
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç, Sílvia Vila.
Un dels “punts forts” del govern del
municipi ha estat i és la rehabilitació del castell que dóna nom al poble, originàriament anomenat Castellet de Bages, i que va ser construït fa més de mil anys per protegirne els terrenys, pràcticament els
mateixos que comprenen la vila
avui dia.
La setmana passada la Diputació
de Barcelona va presentar el pla director que “inclou les nou fases en
què s’ha de completar la rehabilitació del conjunt històric del castell,
amb un temps mínim d’execució de
sis anys”, segons explica Vila.
Aquest full de ruta fixa un pressupost d’1,5 milions d’euros i estructura els passos que s’han de seguir
per rehabilitar el talús sobre el qual
està situat el castell, arreglar les esquerdes de l’ermita, rehabilitar integralment la masoveria i també els
accessos al castell.
Vila avança que part del pressupost està destinat a uns vestigis
“que hi ha a dalt el turó, en un mi-

Els inicis, fa gairebé 20 anys
El conjunt del castell va ser destruït
totalment el 1277. Després se’n va
reconstruir la torre, l’ermita i la
masoveria. Però el 1999 es va observar un agreujament molt important en les esquerdes que ja s’havien detectat al turó de Castellet, a
causa del terreny arenós que el forma.
El procés d’erosió de la base s’havia accentuat notòriament i feia perillar l’estabilitat de les construccions situades al damunt, així que
l’Ajuntament va encarregar urgentment un projecte d’adequació
de l’indret. El 2001 el consistori va
començar les tasques de recuperació de la torre, la part més malmesa, gràcies a la subvenció que van
poder obtenir de la Generalitat de
Catalunya.
En aquell moment es complien
mil anys de la construcció de la fortificació, i els ciutadans també s’hi
van lliurar i van crear la plataforma
Salvem Castellet. El conjunt restaurat va ser inaugurat el 13 d’abril
del 2003, i des de llavors, s’han continuat portant a terme tasques de
manteniment i de neteja de l’entorn, molt freqüentat per excursionistes de tota la comarca. ■

